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ANUNT CONCURS RECRUTARE 
 
 

Primăria comunei Blăjani organizează CONCURS DE RECRUTARE 
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminata, a funcției publice de execuție vacantă 
de referent, clasa a III-a, grad profesional asistent în cadrul Compartimentul 
agricultură, cadastru, urbanism.  

Durata normală a timpului de lucru 8h/zi, respectiv 40/h săptămână. 
Proba scrisa se va desfășura in data de 22 iulie 2022, ora 10:00, la sediul 

Primăriei comunei Blăjani, din localitatea Blăjani, str. Primăriei, nr. 8, comuna 
Blăjani, judetul Buzau, iar proba interviu la data de 26 iulie 2022, ora 10:00. Nu se 

organizează probe suplimentare. 

 

Condiții de participare: 
 
Condiții generale: 
 Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, 

alin. (1) din  Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - Codul Administrativ: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;  
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. 
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de 
către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin 
intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei publice; 
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 
publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu 
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intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau 

dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia 
ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească 
definitivă, în condiţiile legii; 
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual 

de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute 
de legislaţia specifică.  
 

Condiții specifice: 
        - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de 

bacalaureat; 

       - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 
minimum 1 an; 

      -  alte condiții specifice: cunoștințe operare PC – nivel mediu, dovedite prin 

prin documente care să ateste competențele respective, emise în condițiile legii; 
 

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Blăjani, comuna Blăjani, 
județul Buzău. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Blăjani în termen 

de 20 de zile de la data publicării anunțului pentru  concurs pe site-ul Primăriei 
comunei Blăjani, respectiv al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 
Perioada de depunere a dosarelor: 22 iunie – 11 iulie 2022. 
 

Selectia dosarelor se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul va fi afișat pe site-ul 
instituției.  

 
Dosarul pentru înscrierea la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu 

documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 

modificările si completările ulterioare: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008, cu 

modificările ulterioare; 
b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări și perfecționari; 

e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al 

candidatului; 



f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor 
solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; 

g) cazierul judiciar; 

h) declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa 
calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 

 

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite 
de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 

       Formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către secretarul 
comisiei de concurs. 

 

Bibliografie obligatorie: 

  

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Bibliografia de specialitate pentru functia publica: 

 
1. Hotararea nr. 985/27 dec 2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 2020-

2024; 

2. Normele tehnice din 23 ian 2020 privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024; 

3. OG. 28/2008 privind registrul agricol; 

4. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

5. Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 

produselor din sectorul agricol; 

6. Legea nr. 18/ 1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Capitolul I și Capitolul VI. 
 

Tematica: 
1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. Hotararea nr. 985/27 dec 2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 2020-

2024; 

6. Normele tehnice din 23 ian 2020 privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024; 

7. OG. 28/2008 privind registrul agricol; 

8. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

9. Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei 

produselor din sectorul agricol; 

10. Legea nr. 18/ 1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Capitolul I și Capitolul VI. 
 

 
        Persoana de contact: Mihaiu Mirela  – secretar general   

                                                Tel: 0238-500501; e-mail: primariablajani@yahoo.com 
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